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A közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról  szóló
1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat módosításáról 38764

1177/2009. (X. 26.) Korm. 
határozat
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1176/2009. (X. 26.) Korm. határozata
a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról  szóló
1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat módosításáról

1. A közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról  szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat
11–17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. A Bizottság feladataival és mûködésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendõket a Miniszterelnöki
Hivatal Elektronikuskormányzat-központjában mûködõ Titkárság látja el. A Titkárság mûködéséhez szükséges forrást
– a 12. pontban meghatározott albizottság kivételével – a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja.
12. A Bizottság munkáját állandó és eseti szakmai albizottságok segítik. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai
Rendszer létrehozásáról és mûködtetésérõl  szóló külön jogszabályban (a továb biak ban: NKTR) meghatározott
koordinációs testületként a Kormány a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Koordinációs Bizottságot jelöli ki, amely
a Bizottság állandó albizottságaként mûködik, és amelyre a 13. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
13. A Bizottság ülésén dönt az albizottságok megalakításáról. Az albizottságok elnökeit határozatlan idõre a Bizottság
elnöke nevezi ki. Az albizottságok tagjaira a Bizottság tagjai tesznek javaslatot.
14. Az albizottságok elnökei az albizottságok munkájába az általuk szükségesnek ítélt szervezeteket és személyeket
bevonják.
15. Az albizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg.
16. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Koordinációs Bizottság:
a) javaslatot tesz az NKTR szerinti kapcsolattartónak a téradatkezelõk téradatszolgáltatással és téradatmegosztással
kapcsolatos tevékenysége összehangolásának fejlesztésére;
b) kezdeményezi az NKTR szerinti kapcsolattartónál az NKTR-ben foglalt intézkedések megtételét;
c) javaslatot tesz az NKTR szerinti kapcsolattartónak az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra
(INSPIRE) kialakításáról  szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továb biak ban:
2007/2/EK irányelv) végrehajtását szolgáló uniós jogi aktusok kidolgozásának tárgyalásában részt vevõ magyarországi 
delegáció összetételére;
d) javaslatot tesz a Bizottság részére a téradatkészletek összehangolt és gazdaságos elõállítására vonatkozó
stratégiára, figyelemmel kíséri annak végrehajtását;
e) figyelemmel kíséri a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer kialakításához kapcsolódó költségek alakulását,
azok jelentõs növekedése esetén tájékoztatja errõl az NKTR szerinti kapcsolattartót;
f) figyelemmel kíséri a téradatkezelõk azon fejlesztéseit, amelyek a 2007/2/EK irányelv és az annak végrehajtását
szolgáló uniós jogi aktusok által meghatározott követelmények és az interoperabilitás teljesítéséhez szükségesek.
17. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Koordinációs Bizottság az elnökbõl és 22 tagból áll, amelynek titkársági
teendõit az NKTR szerinti kapcsolattartó látja el. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Koordinációs Bizottság elnökét
a környezetvédelemért felelõs miniszter, a tagokat a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és a következõ miniszterek
jelölik:
a) az agrárpolitikáért felelõs miniszter,
b) a bányászati ügyekért felelõs miniszter,
c) az egészségügyért felelõs miniszter,
d) az energiapolitikáért felelõs miniszter,
e) az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter,
f) a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,
g) a földügyért felelõs miniszter,
h) a honvédelemért felelõs miniszter,
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i) az iparügyekért felelõs miniszter,
j) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
k) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
l) a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter,
m) a közlekedésért felelõs miniszter,
n) a kultúráért felelõs miniszter,
o) az oktatásért felelõs miniszter,
p) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter,
q) a szakképzésért és a felnõttképzésért felelõs miniszter,
r) a természetvédelemért felelõs miniszter,
s) a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszter,
t) a térképészetért felelõs miniszter,
u) a vízgazdálkodásért felelõs miniszter.”

2. Ez a Korm. határozat a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1177/2009. (X. 26.) Korm. határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

A Kormány
1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében biztosított

jogkörében 4401,9 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2009. évi központi költségvetés
általános tartaléka terhére;

Felelõs: pénzügyminiszter
érintett fejezetek irányítását ellátó szervek vezetõi

Határidõ: azonnal
2. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 26.  § (4) bekezdése szerinti elszámolási kötelezettséget állapít

meg a ,,Víz és környezeti kárelhárítás” jogcímcsoportnak nyújtott támogatás tekintetében.
Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: 2009. november 30.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 1177/2009. (X. 26.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati Minisztérium
XIV.  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérim
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
XXI. Egészségügyi Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000505 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 239,7

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok 76,7

XI. Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

25 Választások lebonyolítása

275090 3 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások 50,0

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 657,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok 193,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felújítás 150,0

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

256501 34 Víz- és környezeti kárelhárítás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 82,5

2 Munkaadót terhelõ járulék 24,7

3 Dologi kiadások 384,5

2 Felhalmozás

3 Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások 192,3

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium
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Módosítás
(+/–)
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sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 200,0

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

218605 4 Mûvészeti intézmények

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 300,0

016357 6 Egyéb kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 50,0

XXI. Egészségügyi Minisztérium

002972 4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 801,5

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka 4 401,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Cím-
név
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cím-
név
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csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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egyedi
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Cím-
szám
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cím-
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név
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név
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csop.-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000505 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatása 316,4

XI. Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

25 Választások lebonyolítása

275090 3 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása 50,0

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

001580 7 Rendõrség 1 000,0

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

256501 34 Víz- és környezeti kárelhárítás 684,0

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 1 200,0
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A módosítás
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áthúzódó
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hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

218605 4 Mûvészeti intézmények 300,0

016357 6 Egyéb kulturális intézmények 50,0

XXI. Egészségügyi Minisztérium

002972 4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 801,5

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   
Állami Számvevõszék 1 példány   idõarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Pénzügyminisztérium 2 példány   egyéb: azonnal 4 401,9 4 401,9

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1178/2009. (X. 26.) Korm. határozata
a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által felveendõ gabona felvásárlási célú 
forgóeszköz hitelrõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény
(a továb biak ban: MFB tv.) 2.  §-ának k) pontja alapján a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továb biak ban: MFB Zrt.) 5 Mrd Ft
forgóeszköz hitelt nyújtson 3 havi BUBOR+3% piaci kamattal, 1 év+1 nap futamidõvel a Tartalékgazdálkodási
Közhasznú Társaság (a továb biak ban: TIG) számára. A hitelnyújtás célja a gabonapiac élénkítése a TIG útján történõ
gabona – döntõen étkezési búza – felvásárlásával közvetlenül a termelõktõl, késõbbi intervenciós értékesítési céllal.
A Kormány tudomásul veszi, hogy a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az MFB tv. 5.  § (1) bekezdése b) pontja
alapján jogszabályi költségvetési készfizetõ kezesség áll fenn, melynek mértéke a hitel tõkeösszegének 80%-a.

2. Az állami kezességvállalás a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi CII. törvény 35.  §
(2) bekezdése szerinti keretet terheli.

3. A jogszabályi alapú állami készfizetõ kezességvállalásért a TIG-nek a hitel 80%-os tõkeösszegére egyszeri 1,5%-os
kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Állam részére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy tulajdonosi jogkörben utasítsa az MFB Zrt.-t

a hitelnyújtásra.
Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1179/2009. (X. 26.) Korm. határozata
a magyarországi Moto GP futam rendezésérõl, a Sávoly Motorcentrum Fejlesztõ Kft. részére
nyújtandó beruházási kölcsönrõl és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizetõ
kezességvállalásról

A Kormány – a magyarországi motorsport infrastrukturális feltételeinek javítása és a térségi gazdaságfejlesztési potenciál erõsítése
érdekében, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény 5.  § (1) bekezdés b) pontja alapján –

a) egyetért azzal, hogy a Moto GP magyarországi futama 2010–2019 között megrendezésre kerüljön, amelynek
közvetlen központi költségvetési hatása 74,7 millió euró,

b) felhívja a turizmusért felelõs minisztert és az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a Moto GP magyarországi
futamának megrendezéséhez szükséges, az a) pont szerinti fedezetet a 2010–2019 közötti években
a költségvetésnek a turizmusért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fejezetében folyamatosan
biztosítsák,

c) egyetért azzal, hogy a Sávoly Motorcentrum Fejlesztõ Kft. részére nyújtandó beruházási kölcsön fedezetéül
szolgáló bérleti díj a Balatonring Zrt.-t terheli azzal, hogy a társasági vagyonnal nem fedezett tartozások
megfizetésére a Magyar Turizmus Zrt. kötelezettséget nem vállalhat, és azok megtérítésére nem kötelezhetõ,

d) felhívja az önkormányzati minisztert, hogy a jelen kormányhatározat végrehajtása érdekében utasítsa a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgatóját a vonatkozó szerzõdések megkötésére, szükséges módosítására,  illetve
nyilatkozatok kiadására, ideértve a pálya opciós vételi jogáról  való lemondást is,

e) úgy határoz, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (a továb biak ban: MFB Zrt.)
a Sávoly Motorcentrum Fejlesztõ Kft. részére legfeljebb huszonöt éves lejáratú, legfeljebb 15,3 milliárd forint
összegû beruházási kölcsönt nyújtson, azzal, hogy
ea) a kölcsön tõkeösszegének 80%-a a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi

CII. törvény 35.  § (2) bekezdése szerinti keretet terheli,
eb) a jogszabályi alapú állami készfizetõ kezességvállalásért a Sávoly Motorcentrum Fejlesztõ Kft.-nek a kölcsön

tõkeösszegére egyszeri 2%-os kezességvállalási díjat kell fizetnie a központi költségvetésnek, és
ec) a kölcsön ügyleti kamata legalább a kölcsönszerzõdés megkötése idõpontjában érvényes,

a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról  szóló 2008/C
14/02 Bizottsági Közlemény szerint meghatározott kamat, háromhavi BUBOR kamat bázison,

f) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a jelen kormányhatározat végrehajtása érdekében
utasítsa az MFB Zrt-t. a hitelnyújtásra.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 87/2009. (X. 26.) ME határozata
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulás 
létrehozásáról  szóló Euro-mediterrán Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külpolitikáért felelõs miniszter elõ ter jesz tése alapján

1. felhatalmazom a külpolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt az egyrészrõl az Európai Közösség és
tagállamai, másrészrõl a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról  szóló Euro-mediterrán Megállapodás
(a továb biak ban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges
megállapítására;
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2. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló tör vény tervezetét a Megállapodás végleges szövegének megállapítását köve tõen haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 88/2009. (X. 26.) ME határozata
a „Húsz éves a Köztársaság Díj” adományozásáról

A „Húsz éves a Köztársaság Díj” alapításáról  szóló 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
Ágh Attila filozófusnak, egyetemi tanárnak
Chikán Attila egyetemi tanárnak, volt miniszternek,
Debreczeni József politológusnak, közírónak, volt országgyûlési képviselõnek,
Dornbach Alajosnak az Országgyûlés volt alelnökének,
Esterházy Péter Kossuth-díjas írónak,
Fábry Béla pedagógusnak,
Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológusnak, akadémikusnak, egyetemi tanárnak,
Göncz Árpád volt köztársasági elnöknek,
Györgyi Kálmán volt legfõbb ügyésznek,
Jancsó Miklós Kossuth-díjas filmrendezõnek,
Kádár Béla közgazdásznak, egyetemi tanárnak,
Kéri László politológusnak,
Kornai János Herder- és Széchenyi-díjas közgazdásznak, akadémikusnak, egyetemi tanárnak,
Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendezõnek, volt országgyûlési képviselõnek,
Kósáné Kovács Magda volt miniszternek, az Európai Parlament volt képviselõjének,
Kozma Imrének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének,
Kovács László volt miniszternek, az Európai Parlament volt képviselõjének,
Kupa Mihály volt miniszternek,
Levendel Ádám szociológusnak,
Nyers Rezsõ közgazdásznak, volt államminiszter, volt országgyûlési képviselõnek,
Ormos Mária Széchényi-díjas történésznek, akadémikusnak, ny. egyetemi tanárnak,
Rajk László Kossuth-díjas építésznek, volt országgyûlési képviselõnek,
Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, volt országgyûlési képviselõnek a

„HÚSZ ÉVES A KÖZTÁRSASÁG DÍJAT”

adományozom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 89/2009. (X. 26.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl, fõiskolai rektor felmentésérõl és megbízásáról

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõ ter jesz tésére –

az Adventista Teológiai Fõiskolán

dr. Hangyás László fõiskolai tanárt a rektori megbízatása alól – 2009. október 14-ei hatállyal –
felmentem;

dr. Szilvási Józsefet – 2009. október 15-ei hatállyal –
fõiskolai tanárrá kinevezem, és

az Adventista Teológiai Fõiskolán – a 2009. október 15-étõl 2014. október 14-éig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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